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1° DIA 22/07/2022 (SEXTA-FEIRA) FREDERICO WESTPHALEN / BENTO GONÇALVES  

Às 23h59min embarque em frente a BARRIL TURISMO, em Ônibus Leito Turismo Doublé Deck, com 

destino à Bento Gonçalves. Pernoite em trânsito. 

2° DIA 23/07/2022 (SÁBADO) BENTO GONÇALVES 

Chegada em Bento Gonçalves, diretamente para café da manhã (incluso no pacote), após visita com 

degustação na Vinícola Aurora. Na sequência faremos visita ao Parque Epopeia Italiana, no Parque 

Cultural Epopeia Italiana.  Às 12h almoço (incluso no pacote). Às 13h30min faremos o passeio de Maria 

Fumaça, na Maria Fumaça - Trem do Vinho, onde o visitante embarca em um trem à vapor e assiste 

apresentações culturais. Durante o trajeto do trem, há degustação de vinhos, espumante e suco de uva. Ao 

término dos passeios seguiremos para o hotel em Farroupilha, restante da tarde livre para atividades 

pessoais. À noite: jantar na pizzaria temática Al Capone (incluso no pacote). Pernoite. 

3° DIA 24/07/2022 (DOMINGO) BENTO GONÇALVES / CARLOS BARBOSA  

Após café da manhã, saída do hotel com as bagagens. Iremos para Bento Gonçalves onde faremos passeio 

no Caminhos de Pedra com parada para visita na Vinícola Strapazzon. Após, seguiremos até as Malhas 

G'Dom, onde faremos uma visita na fábrica e na loja.  Em seguida iremos a Carlos Barbosa onde faremos 

a entrada na famosa Festiqueijo (Ingresso incluso com degustação a vontade de comida e bebida). Na 

sequência, teremos tempo livre para visita na Tramontina. Ao término dos passeios (próximo das 16h), 

iniciaremos a viagem de retorno.    

E até a próxima viagem!!! 
Pacote inclui: 

Passagem em ônibus leito turismo; 01 pernoite em Farroupilha; 02 cafés da manhã; 01 almoço; 01 jantar; 01 ingresso 

para FESTIQUEIJO; Visitação e degustação Vinícola Aurora; Ingresso Epopeia Italiana; Ingresso Passeio de Maria 

Fumaça; Ingresso visitação Vinícola Strapazzon; Visitação loja Tramontina em Carlos Barbosa RS; Guia 

acompanhando toda a viagem; Serviço de bordo; Seguro Viagem. 
 

PREÇO DA VIAGEM POR PESSOA (BASE DUPLO) R$1.340,00 
30% de entrada e saldo restante até 08/07/2022 

OBS.: Viagem e roteiro sujeitos à alteração de data, valor, itinerário ou o seu cancelamento, caso não houver 

formação de grupo. Valores cotados para 40 pessoas.     

Não inclui: Extras de caráter pessoal, bebidas, opcionais e o que não estiver mencionado como incluído. 

 


